
FlexQube erhåller order på ca 2,9 MSEK med potential på det
dubbla
Aludyne Montague, LLC I Michigan, USA har beställt produkter till ett värde av ca 2,9 MSEK till första fasen av ett logistikprojekt. Den
andra delen är i nuläget planerad till slutet av året och därav uppgår det totala potentiella ordervärdet till närmare 6 MSEK. Ordern består
av FlexQube-vagnar och Liftrunner C-frames och kommer att levereras under det andra kvartalet 2021.

Anders Fogelberg, VD på FlexQube kommenterar: “Detta är vår första större order på en kombination av Liftrunner C-frames och
FlexQube vagnar, efter att vi blev exklusiva återförsäljare av Liftrunner i Nordamerika. Liftrunner C-frames är ett robust och effektivt
koncept för vagnsbaserad materialhantering i krävande miljöer och den här ordern uppmuntrar oss att hitta fler affärer med denna
produktkombination.

Liftrunner C-frame har tillväxtpotential i logistikapplikationer där vikterna är högre, transporterna behöver ske utomhus eller i specifika
segment såsom logistikoperationer på flygplatser och sjukhus.

Aludyne är ledande på aluminiumbearbetning till fordonsindustrin och jag kan stolt konstatera att vi ännu en gång vinner en order av den
här magnituden framför våra amerikanska konkurrenter. Denna order avser som nämnt ovan den första delen av projektet och vi
förväntar oss att den andra fasen senare under året har ungefär samma ordervärde.”

Om Aludyne

Aludyne är en ledande global tillverkare av aluminium och gjutgods samt bearbetade komponenter till fordonsindustrin. Aludyne finns på fler
än 25 platser i nio länder runtom i världen. Företaget hette fram till 2019 Chassix.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla materialhanteringsvagnar.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika. Den 14:e december 2017 listades
bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland
sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information, kontakta VD Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på
www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 07:00 CET.


